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1) A SZERZŐDŐ FELEK  

amely létrejött egyrészről  

Név:    CYEB Energiakereskedő Kft.  

Székhely:    2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5 .  

Cégjegyzékszám:   13-09-138677 
Adószám:    22742933-2-13 
Bank:   Unicredit Bank Zrt.,  
Bankszámla száma:  1091 8001 0000 0088 0616 0007 

Képviselője:  ………………………………………………….. 
Kapcsolattartója:   ……………………………………  

 

energiakereskedő, továbbiakban mint „Kereskedő”, 

 

másrészről 

Név/Cégnév:   ………………………………….. 

Székhely:   …………………………..……… 

Cégjegyzékszám:   …………………………….……. 

Adószám:   ……………………….…………. 
Képviselője:   …………………………...……… 
Képviselő beosztása:   ……………………………………  
Kapcsolattartó:   …………………………..………. 
 

mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó  

 

a ………………… megnevezésű, ………………. i lletőségű fogyasztási helyére (a továbbiakban 

Fogyasztási Hely) vonatkozóan (a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: a 

„Felek") alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

2) A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a 

Felhasználó részére a Szerződésben meghatározott villamos teljesítménnyel történő rendelkezésre 

állás és a Felhasználó villamos energia igényének ellátása a Szerződésben és anna k mellékleteiben 

meghatározott feltételek szerint.   

Jelen Szerződés típusát (azt, hogy a Szerződés teljes ellátásra vonatkozó, vagy részleges ellátásra 

vonatkozó, vagy menetrend alapú) a Felek az 1. sz. mellékletben jelölik.  

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (4. sz. 

melléklet), amely a Jelen Szerződéssel egy időben lép hatályba és azzal együtt szűnik meg, önálló 

szerződéses léttel nem bír.  

3) TELJESÍTMÉNY LEKÖTÉS, VILLAMOSENERGIA -SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL  

1) Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Felhasználó mindenkori igénye 

szerinti villamos energia mennyiséget a csatlakozási ponto(ko)n keresztül a területileg illetékes 

Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítja.  A szerződött mennyiség várhatóan ….. kWh a 

Szerződés időtartamára. A Kereskedő kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A 

Szerződés szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Felhasználó számára a Szerződés szerinti, 

általa igényelt villamos energia az átvitel i hálózaton a rendelkezésére állt. A villamos energia 
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elosztása (eljuttatása) az átviteli hálózaton a Felhasználó csatlakozási pontjára a területileg 

illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelőssége . 

2) A Felhasználó vállalja , hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban 

Átadott Villamos Energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját a Kereskedő számára a 

Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.  

4) MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁS  

1) A Felek közötti elszámolás tárgyhónapra történik, ehhez a  Kereskedő a Felhasználóval szemben a 

profilos felhasználási helyekre vonatkozóan – leolvasott adat hiányában - a MÉF értékek adott 

naptári hónapra arányosan eső mennyiségi értékét veszi alapul , a nem profilos felhasználási 

helyeken a 1/4 órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére 

vonatkozó adatokat, amely adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a mért 1/4 órás 

terhelési adatok összesítésével továbbítja a Kereskedőnek.  

 

2) A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás a profilos felhasználási helyeken a MÉF arányos 

adatán, valamint a mérő leolvasott adatán alapul, más felhasználási helyeken az Elosztói 

Engedélyes(ek) által közölt 1/4 órás adatokon  és a leolvasott mérési adaton alapszik , a Felek ezt 

tekintik az Átadott Villamos Energiának . 

5) AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA  

1) Energiadíj: a jelen Szerződés időtartama alatt az Átadott Villamos Energiáért fizetendő, jelen 

Szerződés I. számú Melléklet 1. pontja szerint meghatározott egységárral és el járás szerint 

számított díj (energiadíj).  

2) Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj. rendszerszintű szolgáltatások díja,  

átviteli díj, elosztási díj) a  hatósági árnak megfelelő  jogszabályban és annak módosításaiban 

kerültek meghatározásra. Az általános rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti 

meg a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) részére.  

6) SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

1) A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a köteleze tt Fél 

részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen 

járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.  

2) A Kereskedő a villamosenergia -fogyasztásra vonatkozó számlákat minden esetben a tárgyhónapot 

(elszámolási időszakot) követő hó 15. munkanapjáig bezárólag postázza a Felhasználó részére. A 

számlázás jelen Szerződés 1. számú Mellékletében rögzített számítási metodikával HUF/Euro-ban 

történik.  

3) A Felhasználó a számlák összegét a számla kiállítását követő ….. nap egyenlíti ki. A Felhasználó 

a kiállított számlák ellenértékét HUF/Euro-ban egyenlíti ki, és átutalási megbízással  teljesíti. 

4) Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő 

minden késedelmes napra vonatkozóan a mindenkor i a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszerese megfelelő késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé kiszámlázni.  
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7) A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS  

1) Az Elosztói Engedélyes(ek) tervszerű megelőző karbantartásainak kapcsán a Kereskedő 

Felhasználó külön kérésére közreműködik a Felhasználó és a területileg illetékes Elosztói 

Engedélyes(ek) közötti tárgyalások során.  

2) A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségeit jelen Szerződés 2. számú melléklete szabályozza.  

3) A Felek az értesítéseket lehetőleg e -mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén 

faxon) juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint , valamint – ha a jelen szerződés azt 

tartalmazza – azt az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint végzik . 

4) A Kereskedő menetrendjének tervezéséhez szükséges e-mail adatforgalom az alábbi személyek 

között kerül lebonyolításra:  

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai:  

 

8) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE  

1) A Felek a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik, amely időtartam  ÉÉÉÉ.HH.NN-én 00:00 

órakor kezdődik, feltéve, hogy valamennyi 4. számú Melléklet 1. pontjában felsorolt feltéte l 

megvalósult (hatálybalépés időpontja), és ÉÉÉÉ.HH.NN  -én 24:00 órakor ér véget (a lejárat 

időpontja).  

2) Jelen Szerződés megszűnik  

a. a Feleknek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott 

időpontban;  

b. a Szerződés érvényességének és hatályának a 4. számú Melléklet 1. pontjában felsorolt 

előfeltételei hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyet a 4. sz. Melléklet 

meghatároz, vagy  

c. valamely Fél által a 4. számú Melléklet 7.3 pontja szerint a másik Félhez intézett 

szerződésszerű rendkívüli felmondás esetén, a felmondásban megjelölt időpontban.  

Kereskedő részéről:  

………… 

 

e-mail ........... 

Telefon …………. 

Fax  ………………..  

Felhasználó részéről:  

………… 

 

e-mail ........... 

Telefon …………. 

Fax  ………………..  
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d. A jelen Szerződést a Fogyasztó 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára szóló 

rendes felmondással jogosult megszüntetni, amennyiben a Kereskedő az 5.1. pont szerinti 

energiadíj egységárát egyoldalúan módosítja. A Fogyasztó nem jogosult a jelen alpont 

szerinti rendes felmondás jogával élni, amennyiben az egységár módosítására 

jogszabályváltozás, ellátási szabályzat-változás, hatósági vagy bírósági határozat 

kötelező erejű rendelkezésének módosítása miatt kerül sor.  

 

3) A felek együttműködése  

 

Amennyiben a jelen szerződés a Felek között meghosszabbodna, a Kereskedő jogosult a  szerződés 

eredeti lejárata előtt legalább 30 nappal korábban közölt – a korábbi időszakban alkalmazott 

feltételektől eltérő – ajánlatot tenni a meghosszabbodásnak megfelelő időszakban alkalmazandó 

energiaárakra. Amennyiben a Felhasználó  a Kereskedő által közölt ajánlatot a szerződés eredeti 

lejárati időpontjáig nem utasítja vissza, úgy a Felek között meghosszabbodott szerződés a 

Kereskedő ajánlatának megfelelően módosul.  

 

A Felek a jelen Szerződést a 4. számú Melléklet 7.4. pontja szerinti rendes felmondással nem 

szüntethetik meg. A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással:  

A Szerződést a Felek súlyos szerződésszegés esetén  mondhatják fel. A felmondási eljárásra szintén 

a 4. számú Mellékletben foglaltak az irányadóak. A felmondási időt a Felek a felmondó levélben 

határozzák meg. 

9) VEGYES RENDELKEZÉSEK  

1) A Kereskedő működését a Kereskedőnek a Magyar Energetikai- és Közmű-Szabályozási Hivatal 

(MEKH) által elfogadott Üzletszabályzata szabályozza , a mindenkori Üzletszabályzat rendelkezései 

a Szerződésre is irányadó . Ez az Üzletszabályzat elérhető a Kereskedő honlapján (www.cyeb.hu). 

Ezen Üzletszabályzat alapján a Kereskedő az általa kötött villamos energia adásvételi 

szerződésekre vonatkozóan általános szerződési feltételeket dolgozott ki, amelynek hatá lyos 

változata jelen szerződés 4. számú melléklete. Az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződé s 

elválaszthatatlan részét képezik. A Felhasználó elismeri, hogy jogviszonyára a Kereskedő 

honlapján megtalálható mindenkori Általános Szerződési Feltételek irányadóak. Kereskedő köteles 

az ÁSZF megváltozásáról a Felhasználót írásban értesíteni.  

2) A jelen Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.  

3) A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésben szabályozott jogok, illetve 

kötelezettségek átruházását a Jogszabályok lehetővé teszik, az ilyen átruházás további 

érvényességi feltétele a Felek előzetes írásos beleegyezése.  

4) A Felek csak olyan mértékben jogosultak szerződéses jogviszonyokat létesíteni és fenntartani más 

személyekkel, amennyiben azok nem akadályozzák a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeik 

teljesítését, a Szerződés hatálybalépését . 

5) Amennyiben a szerződés időtartama alatt hatóságilag, il letőleg a villamosenergia ellátási 

szabályzatok által a jelen szerződés bármely elemével (különösen az árral) kapcsolatban módosító 

szabályozás-, illetve új adóteher, pénzügyi teher kerülne bevezetésre, úgy a Kereskedő jogosult 

http://www.cyeb.hu/
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előzetes értesítés alapján a módosításból eredő pénzügyi többletterhet, il l. a kivetett új adóterhet, 

pénzügyi terhet (változatlan összegben) a Fogyasztóra továbbhárítani.  

A FENTIEK TANÚSÍTÁSAKÉNT a Felek a jelen Szerződési - amely két (2) eredeti példányban 

készült 4 melléklettel együtt - gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a fenti 

keltezéssel aláírták.  

Kelt: Szentendre, . ……………………. 

 

_________________________ 

Kereskedő 

CYEB Energiakereskedő Kft.  

 

 

_________________________ 

Felhasználó  

.......................... 

 

 

 

MELLEKLETEK 

1. számú Melléklet: A szerződött villamos energia egységárak  (HUF/EUR) 

2. számú Melléklet: A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségei  

3. számú Melléklet: A felhasználók adatai  

4. számú Melléklet: ÁSZF  
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A GY031/………………….. számú VILLAMOS ENERGIAADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLETE  

A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK (HUF/EUR) 

A jelen 1/A. számú Melléklet  ........................-nek a Szerződésben felsorolt fogyasztási helyére 

(helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Villamos Energia Adásvételi 

Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része.  

Az ellátás típusa (az, hogy a Szerződés teljes ellátásr a vonatkozó, vagy részleges ellátásra 

vonatkozó, vagy menetrend alapú): ……………………………  

1. VILLAMOS ENERGIA 

1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség  
A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villam os-energiafogyasztás 
összessége= ETÉNY. A ténylegesen átadott villamos-energia fogyasztás összessége a az 
idősoros (AMR) POD pontokon tényleges 1/4 órás terhelési, profilos (AMR) POD pontokon 
az évente leolvasott  adatok összesítése révén kerül megállapításra, amely adatokat a 
területileg illetékes Elosztói Engedélyes szolgáltat.  
 

2. Villamos energia egységárak  
a. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára:    

 
Tszerz = ………..(ár és annak pénzneme)/kWh  + Adó + az egységárral nem 
fedezett díjak és költségek + ÁFA  

 
b. Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a 

hálózati csatlakozási szerződés(ek) szerint a csatlakozási ponto(ko)n a Elosztói 
Engedélyes(ek) közreműködésével a Felhasználó  részére a villamos energiát az 
adókkal és díjakkal  növelt egységárakon szállítja le.  Az alkalmazott egységár nem 
tartalmazza azonban a villamos energia kereskedelmet terhelő  adókat, az ÁFA-t, 
valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 147. §. alapján 
fizetendő MAVIR pénzeszközök díját.  Nem tartalmazza továbbá vonatkozó jogi 
szabályozásban meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos energia 
költségét, amelynek megvásárlására és megfizetésére a Felhasználó 
kötelezettséget vállal. Az egységár általában nem foglalja magában a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 9.-13. és 13/A §-okban meghatározott 
díjakat (KÁT és Prémium pénzeszköz), azonban a Felek az Üzletszabályzat 
rendelkezéseinek az alkalmazásával megállapodhatnak olyan egységárban, 
amely a Kereskedő jelen szerződés, szerződésmódosítás alapját adó aj ánlat 
szerint figyelembe vett KÁT és Prémium pénzeszközt is magában foglalja, 
melyet az előző a) pontban Feleknek külön kell jelölnie  „Az egységár a KÁT és 
Prémium pénzeszközt magában foglalja” szöveg alkalmazásával . Az egységár 
nem tartalmazza a jogszabályok alapján esetlegesen az előzőeken túl felmerülő, a 
villamos energia kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra (azaz a 
Felhasználóra) áthárítható esetleges adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és 
bármely más költségeket, amennyiben ezen adók, illetékek, díjak, járulékok és más 
költségek Felhasználóra való áthárítását jogszabály nem zárja ki.  Az energia 
kereskedelmet terhelő adót és minden olyan díjat és költséget, amelyet az 
egységár nem fedez a Felhasználó minden hónapban köteles megfizet ni a 
Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, il letve a Kereskedő vonatkozó számlája 
alapján.  
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Az alkalmazott egységár nem foglalja magában a rendszerhasználati díjakat és 
költségeket. Az általános rendszerhasználati díjak  és költségek (többek között a 
rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli díj, elosztási díj  
stb.) a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló vonatkozó hatósági 
árszabályozásnak megfelelő jogszabályban kerültek (és kerülnek)  meghatározásra, 
ezeket a Fe lhasználó viseli. Amennyiben a Felek úgy állapodtak meg, hogy a 
rendszerhasználati díjakat és költségeket a Kereskedő fizeti meg a Felhasználó 
részére, úgy a Felhasználó köteles e díjakat és költségeket is megfizetni a minden 
hónapban a Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, illetve a Kereskedő 
vonatkozó számlája alapján.  
 

3. Szerződött villamos energia mennyiség (Eszerz): A Szerződés időtartamára, annak 2.2. 
pontja szerint szerződött villamosenergia-fogyasztás: Eszerz=  ………. kWh 
 

4. Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség ( EMIN és EMAX) 
  

a. Minimális Villamos Energia Mennyiség  (EMIN):  A Minimális Villamos Energia 
Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti átvételére 
Felhasználó kötelezettséget vállal.   
A minimális villamos energia mennyiség a szerződött villamos energia mennyiség 
…. %-a: 
 
  EMIN = …….. kWh 
    
Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget 
elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Maiort vagy olyan 
körülményt, ami a Kereskedő felelőssége,  Felhasználónak meg kell fizetnie az el 
nem fogyasztott mennyiség ellenértékét Kereskedő részére. Az el nem fogyasztott 
villamos energ ia egységára megegyezik az 1.2.a pontban rögzített egységárral . 
 

b. Maximális Villamos Energia Mennyiség (EMAX): A Maximális Villamos Energia 
Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, jelen mellékletben 
meghatározott egységárakon történő leszállítására Kereskedő kötelezettséget 
vállal.  
A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött  villamos energia mennyiség 
…… %-a: 
  

EMAX = …………. kWh  
 

Amennyiben Felhasználó szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális 
Villamos Energia Mennyiséget meghaladja, Fe lhasználó a Maximális Villamos 
Energia Mennyiség feletti részt az alábbi egységáron köteles megfizetni : 
  

TMAVIR = a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában a 
felszabályozásra vonatkozó csúcsidei és csúcsidőn kívüli egységár.   

 
Abban az esetben, ha TMAVIR < 1,2 * Tszerz akkor a túlvételezési energ ia 
egységára megegyezik az 1.2.a  pontban rögzített árral.   
 
A kiegyenlítő energia díjának mindenkori mértéke a MAVIR -www.mavir.hu - 
honlapján tekinthető meg.       
Kereskedő jogosult jelen pontban meghatározott áron szállítani a villamos 
energiát attól az 1/4 órától kezdődően, amikor az elfogyasztott villamos energia 
mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia Mennyisége t. 

 
 

Szerződés száma:  ………………………...   

http://www.mavir.hu/


                                                                                                              

Villamos Energia Adásvételi Szerződés  
---- 
  

9. oldal 

Kelt: ………………………………. 

 



                                                                                                              

Villamos Energia Adásvételi Szerződés  
---- 
  

10. oldal 

 

A GY031/……………. számú VILLAMOS ENERGIAADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

2. SZÁMÚ MELLÉKLETE  

A FELHASZNÁLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI  

A jelen 2. számú Melléklet  a(z)  ………………. -nek a Szerződésben felsorolt fogyasztási helyére 

(helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Villamos Energia Adásvételi 

Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része.  

1. Felhasználó fogyasztási előrejelzése.  

1. A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű nyári, téli leállások) tervezett időpontja(i)ról, 
időtartama(i)ról legalább két hónappal a tervszerű megelőző karbantartást megelőzően. 
Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t.  

2. Terven kívüli leállás vagy termelés - illetve terheléscsökkenés vagy berendezés 
meghibásodás esetén haladéktalanul értesíteni kell a Mérlegkör  felelőst, ha a változás 
minimum 1 MW-os és legalább két napig tart. Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható 
átlagterhelés(eke)t és a várható időtartamot . Fogyasztási helyek menetrendjét, ha a Felek 
Szerződése menetrend alapú szerződés.  

 

Az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén faxon) kell 

eljuttatni a Kereskedő mérlegköri kapcsolattartója részére az értesítés szabályai szerint.  

 

Szerződés száma: GY031/…………….  

Kelt:  ………………….  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

Villamos Energia Adásvételi Szerződés  
---- 
  

11. oldal 

 

A GY031/……………. számú VILLAMOS ENERGIAADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

3. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

A FELHASZNÁLÓK ADATAI  

POD Fogy. hely cím  
Távmért/ 

 
Profilos 

Éves mennyiség  
……. naptári évre  

igényelt  
(kWh) 

………………………….-- ………………… . AMR/SLP ………… 

 

MÉF = mértékadó éves fogyasztás, ami két Elosztói-évente egy alkalommal történő- leolvasás között 

a részszámlázás alapját képezi  

 

Szerződés száma: GY031/…………….  

Kelt: …………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


